ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη
Τηλέφωνο : 28210 22306
FAX :

28210-22329

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 1 Π
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε αντικείµενο
«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ»

µε κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πρόχειρος

∆ιαγωνισµός

Χαµηλότερη Τιµή

Ηµεροµηνία: 06-03-2014
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµέρα: ΠΕΜΠΤΗ
Ώρα: 11:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
10.000 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

365 ηµέρες (1 έτος)

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

τρίτων νόµιµες κρατήσεις.

1

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Π.∆ . 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
2. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και
ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων».
3. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των
Πε.ΣΥ.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01)
4.

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών
προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις»

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)
6. Της ΚΥΑ Αριθµ. ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 , «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης", σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998, ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007.
7. ∆ιορθώσεις σφαλµάτων του ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007, ΦΕΚ 986/Β/18-06-2007.
ης

8. Του Κανονισµού 1441/2007 της 5

∆εκεµβρίου 2007 , «Περί µικροβιολογικών

κριτηρίων για τα τρόφιµα», σε τροποποίηση του Κανονισµού 2073/2005/ΕΚ.
9. Την

µε αριθµ. 28/ πρκ. 1/ 30-01-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Νοσοκοµείου.
ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΡΟΥ»

µε κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα

συνηµµένα µέρη της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

1.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων

ΤΜΗΜΑ

05-03-2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν.

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ : 14.00 Π.Μ.

ΩΡΑ : 11.00 Π.Μ.

ΧΑΝΙΩΝ

2

06-03-2014

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν
οργανωµένα Εργαστήρια, διαπιστευµένα σύµφωνα µε το ISO 17025 από το Ε.ΣΥ.∆., και πεδίο
διαπίστευσης στις εργαστηριακές δοκιµές τροφίµων και νερών, για το σύνολο των
απαιτούµενων εργαστηριακών αναλύσεων.

Α. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ο

Άρθρο 1 : Αντικείµενο του διαγωνισµού
Αντικείµενο της ανατεθείσας εργασίας είναι :
1. Η διενέργεια δειγµατοληψιών τροφίµων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκοµείου
ΧΑΝΙΩΝ.
2. Η συντήρηση και µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο.
3.

Η

πραγµατοποίηση

χηµικών

και

µικροβιολογικών

αναλύσεων

των

δειγµάτων

της

παραγράφου 1 στις παραµέτρους που καθορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισµού .
4. Η έκδοση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαµβάνεται
:
4.1 Σχολιασµός των αποτελεσµάτων µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
4.2 Επισήµανση των αποκλίσεων από τις παραµετρικές τιµές µε καταγραφή των
πιθανών αιτιών.
4.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία.
4.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιµετώπισης των αποκλίσεων.
5. Η παροχή στοιχείων και συµπλήρωση τυποποιηµένων εγγράφων που σχετίζεται µε την
υποχρέωση του Νοσοκοµείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες.

ο

Άρθρο 2 : Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισµού
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές.
ο

Άρθρο 3 : Προϋπολογισθείσα ∆απάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και των τροφίµων ανέρχεται σε
10.000 € µε ΦΠΑ. Η διατιθέµενη πίστωση για το έτος 2014 καλύπτεται για όλο το ποσό από τον
προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου σε βάρος του κωδικού 0429.
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ο

Άρθρο 4 : Πληροφορίες
Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του φορέα www.chaniahospital.gr.

ο

Άρθρο 5 : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
Στο διαγωνισµούς που διενεργεί το Νοσοκοµείο Χανίων. µπορούν να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα εφόσον :
1.

Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις) και παρέχουν αντίστοιχες
υπηρεσίες σχετικά µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.

2.

∆ιαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση
των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη µε επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες
συγκρίσιµης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

3.

∆ιαθέτουν οργανωµένα εργαστήρια µε διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆. ή άλλο αντίστοιχο
ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην δειγµατοληψία και τις εργαστηριακές
αναλύσεις των παραµέτρων του νερού, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

4.

Το σύνολο των εργαστηριακών παραµέτρων που περιλαµβάνονται στην µελέτη θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.∆. ή άλλο
αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού.

ο

Άρθρο 6 : Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 06-03-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. στο γραφείο
Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 05-03-2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.µ.

ο

Άρθρο 7 : Προσφορές
Στις προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ» µε
κεφαλαία γράµµατα
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν τρεις φάκελοι (υποφάκελοι), οι οποίοι θα είναι ο φάκελος
δικαιολογητικών, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς.
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ο

Άρθρο 8 : Φάκελος ∆ικαιολογητικών
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος ∆ικαιολογητικών»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω :
1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) του συµµετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι
έχει λάβει γνώση των συνθηκών του δηµοπρατούµενου αντικειµένου και των όρων του
διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
2. Επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί, το µέγιστο, έξι (6) µήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο της διαπίστευσης του διαγωνιζόµενου από το Ε.ΣΥ.∆. ή άλλου
αντίστοιχου ανεξάρτητου φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού στην οποία θα
περιλαµβάνεται και το πεδίο των αναλύσεων που καλύπτει. Το Εργαστήριο µε ποινή
αποκλεισµού θα πρέπει να είναι διαπιστευµένο σε όλες τις αιτούµενες παραµέτρους.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται


Ότι δεν υφίσταται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.



Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου, των
ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.∆.

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον
είναι ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει τα παρακάτω :


Πιστοποιητικό από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.



Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου.

Σε

περίπτωση που το απόσπασµα του ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου του
ατόµου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασµα και στην οποία θα
διευκρινίζονται τα αδικήµατα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που
µνηµονεύονται στο απόσπασµα αυτό προκειµένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται µε
την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου.
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να προσκοµίσουν :
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της υπεύθυνης δήλωσης προσκόµισης του ποινικού
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µητρώου η οποία θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση για προσκόµιση του
ποινικού µητρώου των διαχειριστών για οµόρρυθµες εταιρίες (Ο.Ε), ετερόρρυθµες εταιρίες και
εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου για
ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του για ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε) και εταιρίες περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των
τροποποιήσεών του για τις οµόρρυθµες εταιρίες (Ο.Ε) και ετερόρρυθµες εταιρίες (Ε.Ε) από τα
οποία θα αποδεικνύεται ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης και το δικαίωµα υπογραφής της
προσφοράς.
3) Απόφαση ∆.Σ της εταιρίας µε την οποία θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των µελών του ∆.Σ για A.E ή
των διαχειριστών για Ο.Ε και Ε.Ε ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για την εκπροσώπηση
της εταιρίας και την υποβολή της προσφοράς.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισµού σε οποιαδήποτε έλλειψη.
Στον διαγωνισµό η προσφορά υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο για τα νοµικά πρόσωπα. Η ταυτοπροσωπία του ατόµου που υποβάλλει την
προσφορά αποδεικνύεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα παρακάτω:
1) Οργανόγραµµα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούµενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το
διάστηµα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους.
2) Βιογραφικό σηµείωµα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα πρέπει να
είναι επιστήµονας µε µεγάλη

εµπειρία (κατά προτίµηση µεγαλύτερη των δέκα ετών) στις

εργαστηριακές αναλύσεις τροφίµων και νερού.
3) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιµης έκτασης σχετικές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα ή στην
Αλλοδαπή.
4) Παρουσίαση της επιχείρησης µε αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, το προσωπικό, το
έργο κλπ. (να επισυναφθεί προσπέκτους εάν υπάρχει).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου και ο
τρόπος έγκαιρης µεταφοράς των δειγµάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη
δειγµατοληψία προκειµένου να διασφαλίζονται οι απαιτούµενοι χρόνοι συντήρησης των
δειγµάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα µε την µετρούµενη
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παράµετρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση µε ποινή αποκλεισµού είναι η µεταφορά των

δειγµάτων στο εργαστήριο την ίδια ηµέρα από τη δειγµατοληψία, ώστε να διενεργείται
αυθηµερόν η ανάλυση τους, λόγω του ότι τα δείγµατα τροφίµων είναι ευαλλοίωτα.

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Οικονοµική Προσφορά»
β. Τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου και να
υπογράφεται :
α) από τον ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση

ως προς το

πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που τα υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή του, αποτελούν λόγο
αποκλεισµού
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δώδεκα (12) µήνες από την εποµένη
της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς.


Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεπόµενου χρόνου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
παραπάνω οριζόµενο.



Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.



Οι τιµές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συµπληρωθούν σε όλα τα πεδία µε ολόγραφη
αναφορά τους όπου προβλέπεται στο έντυπο της οικονοµικής υπηρεσίας.

ο

Άρθρο 9 : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται
για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Τα έγγραφα του διαγωνισµού που δεν είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα θα φέρουν
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µετάφραση από Έλληνα δικηγόρο, είτε από αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς όπως τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους κ.α
να είναι στην αγγλική γλώσσα.

ο

Άρθρο 10 : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως για τα φυσικά
πρόσωπα ενώ τα νοµικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ανάλογα µε την νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου σύµφωνα µε το άρθρο
18 παρ. 4 του Π∆ 28 / 80.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε
µεµονωµένα, είτε ως µέλος των παραπάνω αναφεροµένων νοµικών καταστάσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στην σύνθεση των οποίων
συµµετέχει το πρόσωπο.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή έως την ηµεροµηνία και ώρα του άρθρου
6 της διακήρυξης. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

ο

Άρθρο 11 : Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι, της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής
του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και την
επόµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας (από ηµεροµηνία τοιχοκόλλησης) ή της
εποµένης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος (Πρακτικά ΙΙ) στις περιπτώσεις εξετάσεως και
αξιολογήσεως των προσφορών.
ο

Άρθρο 12 : Κατακύρωση διαγωνισµού
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου έχοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού,
τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν µε την σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής και το σχετικό
φάκελο του ∆ιαγωνισµού, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα
σε εύλογο κατά περίπτωση χρόνο.
Για την λήψη της απόφασης αυτής δεσµεύεται από τις τιµές των προσφορών αλλά µπορεί :
1.

Να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές ή να µαταιώσει τον διαγωνισµό σε
οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

2.

Να αναλάβει να επαναλάβει τον διαγωνισµό αν διαπιστώσει ότι έλαβε χώρα συµπαιγνία ή
προσυνεννόηση µεταξύ των διαγωνιζοµένων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι
διαγωνισθέντες ή οι προσφορές τους δεν εξασφαλίζουν επαρκώς τα συµφέροντα του
Νοσοκοµείου και την πλήρη και άψογη εκτέλεση της προµήθειας.
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3.

Το Νοσοκοµείο δεν υπέχει ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση των διαγωνιζοµένων σαν
συνέπεια της άσκησης των παραπάνω δικαιωµάτων της.

4.

Η εκτίµηση για την πληρότητα της προσφοράς και η κρίση για τη συµµόρφωση του µειοδότη
προς όλους τους όρους του διαγωνισµού ανήκουν στην διακριτική εξουσία του ∆.Σ του
Νοσοκοµείου.

5.

Το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του
∆ιαγωνισµού και στην περίπτωση κατάθεσης µιας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση
παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων.

ο

Άρθρο 13 : Αναγγελία – Υπογραφή σύµβασης
Στον Ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη του άρθρου 15 εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης και τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της διακήρυξης.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας.
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην
παρούσα ∆ιακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και την προσφορά του Αναδόχου. Θα διέπεται
από το Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της
παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της, εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται ρητώς από την σύµβαση και τα
παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι-αντιφατικοί όροι και διατάξεις
αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η σύµβαση, η παρούσα διακήρυξη, η Προσφορά, η
Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και η διάρκεια
εκτέλεσής καθορίζεται για ένα έτος.

ο

Άρθρο 14 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της

σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας της παροχής υπηρεσιών, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή
άλλου νοµικού προσώπου που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
1)

Την ηµεροµηνία έκδοσης.

2)

Τον εκδότη.

3)

το Νοσοκοµείο Χανίων, προς το οποίο θα απευθύνεται.

4)

Τον αριθµό της εγγύησης.

5)

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6)

Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του αναδόχου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7)

Τον τίτλο του διαγωνισµού .

8)

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως.

9)

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Νοσοκοµείου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη της απαίτησης, µέσα σε (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο εκτέλεσης του
συµβατικού αντικειµένου, προσαυξηµένου κατά τρεις (3) µήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την περάτωση των τελευταίων αναλύσεων, µε την καλή
και εµπρόθεσµη περαίωση του συµβατικού αντικειµένου η οποία βεβαιώνεται µε πρωτόκολλο της
αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή µερικά υπέρ του
Νοσοκοµείου, για την ικανοποίηση αξιώσεων της από την εκπρόθεσµη εκτέλεση και την µη τήρηση
των όρων της σύµβασης.
ο

Άρθρο 15 : Τιµές συµβάσεως
Οι τιµές νοούνται σταθερές για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και δεν υπόκειται
σε καµία αναθεώρηση.
ο

Άρθρο 16 : Προκαταβολή
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ»

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν
οργανωµένα Εργαστήρια, διαπιστευµένα σύµφωνα µε το ISO 17025 από το Ε.ΣΥ.∆., και πεδίο
διαπίστευσης στις εργαστηριακές δοκιµές τροφίµων και νερών, για το σύνολο των
απαιτούµενων εργαστηριακών αναλύσεων.
ο

Άρθρο 1 : Αντικείµενο του διαγωνισµού
Αντικείµενο της ανατεθείσας εργασίας είναι :
6. Η διενέργεια δειγµατοληψιών τροφίµων και νερού από το χώρο της κουζίνας του Νοσοκοµείου
ΧΑΝΙΩΝ.
7. Η συντήρηση και µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο.
8.

Η

πραγµατοποίηση

χηµικών

και

µικροβιολογικών

αναλύσεων

των

δειγµάτων

της

παραγράφου 1 στις παραµέτρους που καθορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισµού .
9. Η έκδοση των αποτελεσµάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα περιλαµβάνεται
:
9.1 Σχολιασµός των αποτελεσµάτων µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
9.2 Επισήµανση των αποκλίσεων από τις παραµετρικές τιµές µε καταγραφή των
πιθανών αιτιών.
9.3 Αναφορά στις επιπτώσεις των αποκλίσεων στην ανθρώπινη υγεία.
9.4 Προτάσεις πρόληψης και αντιµετώπισης των αποκλίσεων.
10. Η παροχή στοιχείων και συµπλήρωση τυποποιηµένων εγγράφων που σχετίζεται µε την
υποχρέωση του Νοσοκοµείου για παροχή πληροφοριών σε φορείς ή υπηρεσίες.

ο

Άρθρο 5 : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
Στο διαγωνισµούς που διενεργεί το Νοσοκοµείο Χανίων. µπορούν να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα εφόσον :
5.

Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις) και παρέχουν αντίστοιχες
υπηρεσίες σχετικά µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού.

6.

∆ιαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση
των εργασιών και έχουν εκτελέσει ήδη µε επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες
συγκρίσιµης έκτασης στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.

7.

∆ιαθέτουν οργανωµένα εργαστήρια µε διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆. ή άλλο αντίστοιχο
ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στην δειγµατοληψία και τις εργαστηριακές
αναλύσεις των παραµέτρων του νερού, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
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8.

Το σύνολο των εργαστηριακών παραµέτρων που περιλαµβάνονται στην µελέτη θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καλύπτονται από διαπίστευση του Ε.ΣΥ.∆. ή άλλο
αντίστοιχο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού.

ο

Άρθρο 8 : Φάκελος ∆ικαιολογητικών
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος ∆ικαιολογητικών»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω :
7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) του συµµετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι
έχει λάβει γνώση των συνθηκών του δηµοπρατούµενου αντικειµένου και των όρων του
διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
8. Επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί, το µέγιστο, έξι (6) µήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού.
9. Επικυρωµένο αντίγραφο της διαπίστευσης του διαγωνιζόµενου από το Ε.ΣΥ.∆. ή άλλου
αντίστοιχου ανεξάρτητου φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού στην οποία θα
περιλαµβάνεται και το πεδίο των αναλύσεων που καλύπτει. Το Εργαστήριο µε ποινή
αποκλεισµού θα πρέπει να είναι διαπιστευµένο σε όλες τις αιτούµενες παραµέτρους.
10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται


Ότι δεν υφίσταται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.



Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου, των
ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.∆.

11. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον
είναι ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει τα παρακάτω :


Πιστοποιητικό από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.



Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου.

Σε

περίπτωση που το απόσπασµα του ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου του
ατόµου για το οποίο έχει εκδοθεί το υπόψη απόσπασµα και στην οποία θα
διευκρινίζονται τα αδικήµατα για τα οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που
µνηµονεύονται στο απόσπασµα αυτό προκειµένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται µε
την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου.
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Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να προσκοµίσουν :
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός της υπεύθυνης δήλωσης προσκόµισης του ποινικού
µητρώου η οποία θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση για προσκόµιση του
ποινικού µητρώου των διαχειριστών για οµόρρυθµες εταιρίες (Ο.Ε), ετερόρρυθµες εταιρίες και
εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου για
ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του για ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε) και εταιρίες περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των
τροποποιήσεών του για τις οµόρρυθµες εταιρίες (Ο.Ε) και ετερόρρυθµες εταιρίες (Ε.Ε) από τα
οποία θα αποδεικνύεται ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης και το δικαίωµα υπογραφής της
προσφοράς.
3) Απόφαση ∆.Σ της εταιρίας µε την οποία θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των µελών του ∆.Σ για A.E ή
των διαχειριστών για Ο.Ε και Ε.Ε ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για την εκπροσώπηση
της εταιρίας και την υποβολή της προσφοράς.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισµού σε οποιαδήποτε έλλειψη.
Στον διαγωνισµό η προσφορά υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο για τα νοµικά πρόσωπα. Η ταυτοπροσωπία του ατόµου που υποβάλλει την
προσφορά αποδεικνύεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας.
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται :
α. Η φράση «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
β. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Στον φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού σε οποιαδήποτε έλλειψη τα παρακάτω:
6) Οργανόγραµµα της επιχείρησης και κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας στην οποία θα αποτυπώνεται το απασχολούµενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το
διάστηµα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους.
7) Βιογραφικό σηµείωµα και τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου του έργου ο οποίος θα πρέπει να
είναι επιστήµονας µε µεγάλη

εµπειρία (κατά προτίµηση µεγαλύτερη των δέκα ετών) στις

εργαστηριακές αναλύσεις τροφίµων και νερού.
8) Κατάλογο των κυριότερων αντίστοιχων υπηρεσιών συγκρίσιµης έκτασης σχετικές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα ή στην
Αλλοδαπή.
9) Παρουσίαση της επιχείρησης µε αναφορά στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, το προσωπικό, το
έργο κλπ. (να επισυναφθεί προσπέκτους εάν υπάρχει).
10)

Υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται η έδρα του εργαστηρίου και ο τρόπος
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έγκαιρης µεταφοράς των δειγµάτων στο εργαστήριο τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη
δειγµατοληψία προκειµένου να διασφαλίζονται οι απαιτούµενοι χρόνοι συντήρησης των
δειγµάτων που ορίζονται στα ελληνικά και διεθνή πρότυπα ανάλογα µε την µετρούµενη
παράµετρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση µε ποινή αποκλεισµού είναι η µεταφορά των

δειγµάτων στο εργαστήριο την ίδια ηµέρα από τη δειγµατοληψία, ώστε να διενεργείται
αυθηµερόν η ανάλυση τους, λόγω του ότι τα δείγµατα τροφίµων είναι ευαλλοίωτα.

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Παράµετροι παρακολούθησης
Οι παράµετροι που θα αναλύονται και ο αριθµός των δειγµάτων θα καθορίζονται από το
πρόγραµµα παρακολούθησης που έχει καταρτιστεί και το οποίο περιλαµβάνει τις παρακάτω
οµάδες παραµέτρων:

1.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Αριθµός δειγµάτων/ έτος : 50, ο οποίος αριθµός αναλύεται ως εξής:

1.1.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
•

Ολικά κολοβακτηριοειδή (αποικίες /100ml)

•

Ε.coli (αποικίες /100ml)

•

Εντερόκοκκοι (αποικίες/100ml)

•

Αριθµός αποικιών στους 22 C και 37 C (αποικίες/ml)

•

Pseudomonas aeruginosa (αποικίες/100ml)

•

Ολικό Υπολειµµατικό χλώριο (mg/l)

•

Ελεύθερο Υπολειµµατικό χλώριο (mg/l)

0

0

Αριθµός δειγµάτων/ έτος : 35

1.2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (∆οκιµαστική παρακολούθηση)
•

ρΗ

•

Αγωγιµότητα (µS/cm)

•

Ολική Σκληρότητα

•

Παροδική Σκληρότητα

•

Αλκαλικότητα

•

Χλωριούχα άλατα (mg/l)

•

Νιτρικά άλατα (mg/l)

•

Νιτρώδη άλατα (mg/l)

•

Αµµώνιο (mg/l)

•

Θολερότητα

Αριθµός δειγµάτων/ έτος : 12
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1.3. Συµπληρωµατική παρακολούθηση
•

Παρασιτοκτόνα

(οργανικά

εντοµοκτόνα,

ζιζανιακτόνα,

µυκητοκτόνα,

νηµατωδοκτόνα,

ακαριοκτόνα, φυκοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, γλινοκτόνα και άλλα συναφή προϊόντα µεταξύ άλλων
οι ρυθµιστές αύξησης και οι σχετικοί µεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθµισης και αντίδρασης)
(µg/l)
•

Σύνολο παρασιτοκτόνων (µg/l)

Αριθµός δειγµάτων/ έτος : 3

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2.1.ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

Γαλακτοκοµικά (γάλα,

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,

τυριά, γιαούρτι)

Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

15

spp,

Enterobacteriace
Είδη

αρτοποιίας-

ζυµαρικά - ρύζι

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

10

spp,

Enterobacteriace

Αυγά

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

10

spp,

Enterobacteriace
Κρέας – Αλλαντικά -

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,

Ψάρι

Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria

15

spp,

Enterobacteriace
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

50
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2.2.ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

Ζεστή Κουζίνα

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria
spp,

40

Enterobacteriace
Κρύα

Κουζίνα

–

Σαλάτες Λαχανικών

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria
spp,

40

Enterobacteriace
Είδη ζαχαροπλαστείου

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Staphylococcus

Aureus,

Monocytogenes,

Salmonella

Listeria
spp,

10

Enterobacteriace
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

90

2.3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΙ∆Η

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ/
ΕΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ-ΣΚΕΥΗ

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli,
Coliforms
20

Το είδος των αναλύσεων και το πλήθος των δειγµάτων που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίµων και του νερού, και βασίζονται στο πρόγραµµα δειγµατοληψιών που
έχει καταρτίσει το Νοσοκοµείο στα πλαίσια του συστήµατος HACCP.
Τόσο το πρόγραµµα δειγµατοληψιών όσο και οι παράµετροι ελέγχου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από την
Υπηρεσία σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 2ο : Επισκέψεις
Βάση του ενδεικτικού προγράµµατος που έχει καταρτίσει η Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, οι δειγµατοληψίες για την
διενέργεια των παραπάνω αναλύσεων προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν σε

επισκέψεις που θα ορίσει το

Νοσοκοµείο και στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι έκτακτες δειγµατοληψίες.
Η επίσκεψη αφορά την λήψη του συνόλου των δειγµάτων. Σε περίπτωση που για την λήψη των απαιτούµενων
δειγµάτων ο ανάδοχος πραγµατοποιήσει περισσότερες επισκέψεις δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση.
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ο

Άρθρο 3 : ∆ειγµατοληψία
Η δειγµατοληψία θα γίνεται από τον ανάδοχο µέσα στις δυο επόµενες εργάσιµες ηµέρες µετά από την έγγραφη
εντολή του αρµόδιου τµήµατος του Νοσοκοµείου. Η δειγµατοληψία θα διενεργείται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες της
Υπηρεσίας. Η εντολή θα περιλαµβάνει τα σηµεία δειγµατοληψίας και το είδος των αναλύσεων που προβλέπονται να
πραγµατοποιηθούν. Στο ξεκίνηµα των δειγµατοληψιών η Υπηρεσία θα διαθέτει εξουσιοδοτηµένο υπάλληλό της ο
οποίος θα συνοδεύει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την δειγµατοληψία.

ο

Άρθρο 4 : Έκτακτες δειγµατοληψίες - Αναλύσεις
Στην περίπτωση

που ζητηθεί έκτακτη δειγµατοληψία από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος

αυθηµερόν µετά από τη σχετική ειδοποίηση να προβεί στη δειγµατοληψία. Έκτακτη δειγµατοληψία σε περίπτωση
ειδικής ανάγκης και για περιορισµένο αριθµό δειγµάτων µπορεί να διενεργείται και από το προσωπικό της
Υπηρεσίας µε αποστολή των δειγµάτων στο εργαστήριο, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανωτέρω υποχρέωση του
αναδόχου για τις έκτακτες δειγµατοληψίες όταν αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία του Νοσοκοµείου.
Σε περίπτωση δειγµατοληψίας από προσωπικό του Νοσοκοµείου, µόνο τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την
υπηρεσία και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οικονοµικής αµοιβής για τη δειγµατοληψία.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται ακόµα και σε έκτακτες περιπτώσεις (ανάγκες) που µπορεί να
αντιµετωπίσει η Υπηρεσία και οι οποίες µπορεί να είναι σε Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες εκτός λειτουργίας
καταστηµάτων & υπηρεσιών κλπ.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ανταπόκριση του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι άµεση, ενώ η διενέργεια της
δειγµατοληψίας και οι αναλύσεις των παραµέτρων θα γίνεται µε τους όρους και τις τιµές που ισχύουν για τις
κανονικές δειγµατοληψίες και αναλύσεις µε βάση την προσφορά του.
ο

Άρθρο 5 : Παράδοση αποτελεσµάτων - προθεσµίες
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων ευθύς µόλις είναι έτοιµα θα γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο στο
εξουσιοδοτηµένο άτοµο του Νοσοκοµείου µέσω fax ή email σε συγκεντρωτικό πίνακα και σε αναλυτική µορφή µε
σχολιασµό όπου κρίνεται σκόπιµος. Επίσης θα αποστέλλονται προς την Υπηρεσία, σε επίσηµο σφραγισµένο χαρτί.

Τα επίσηµα αποτελέσµατα θα πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την
εποµένη της δειγµατοληψίας για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τον ανάδοχο .
ο

Άρθρο 6 : Όροι πληρωµής
Ο Ανάδοχος θα εκδίδει κάθε µήνα αναλυτικό λογαριασµό στον οποίο θα κοστολογείται το πλήθος των
πραγµατοποιηθέντων αναλύσεων σύµφωνα µε τις τιµές της προσφοράς του.
Μετά την έγκριση του ανωτέρου λογαριασµού από την υπηρεσία του Νοσοκοµείου εκδίδεται από τον ανάδοχο το
αντίστοιχο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Τα παραπάνω συνοδευόµενα από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής ,
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο (πχ φορολογική & ασφαλιστική ενηµερότητα), θα ελέγχονται
από την οικονοµική υπηρεσία.
Η πληρωµή θα διενεργείται µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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ο

Άρθρο 7 : Αυξοµείωση εργασιών
Το πλήθος των επισκέψεων, δειγµατοληψιών και αναλύσεων που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη είναι οι
εκτιµώµενες για το έτος 2014 µε βάση τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας .
Η Υπηρεσία µπορεί να διαφοροποιήσει τις παραπάνω ποσότητες στο σύνολό τους και ανά είδος µε βάση τις
πραγµατικές ή έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν και στα πλαίσια της αποτελεσµατικής παρακολούθησης της
ποιότητας του νερού και των τροφίµων, χωρίς να προκαλείται υπέρβαση της συνολικής συµβατικής αξίας του
αντικειµένου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση.
Επίσης µπορεί να υπάρξει ανάγκη για συνολική αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων η οποία να υπερβαίνει το ποσό
της σύµβασης. Σ’ αυτή την περίπτωση οι πρόσθετες εργασίες θα καλύπτονται µε την κατάρτιση συµπληρωµατικής
σύµβασης µε τους όρους και τις τιµές της αρχικής σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη κείµενη νοµοθεσία.

ο

Άρθρο 8 : Ποινική ρήτρα
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ποσού 50€ για κάθε ηµέρα
αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη προγραµµατισµένη λήψη δειγµάτων ή την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και
100€ αντίστοιχα για την έκτακτη δειγµατοληψία. Ως ηµέρες καθυστέρησης νοούνται οι εργάσιµες ηµέρες πέραν των
προθεσµιών που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 7 της παρούσας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινικής ρήτρας είναι η ευθύνη για την καθυστέρηση να ανήκει
αποκλειστικά στον Ανάδοχο.
ο

Άρθρο 9 :Έκπτωση
Ο ανάδοχος εάν δεν εκπληρώνει όπως πρέπει τις από τη σύµβαση απορρέουσες

υποχρεώσεις ή δεν

συµµορφώνεται µε τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας µπορεί µετά από απόφαση του ∆.Σ της υπηρεσίας να
κηρυχτεί έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου.
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Γ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

∆ΕΙΓΜ.

ΤΙΜΗ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Α. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
A1. ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
0

Ολικά κολοβακτηριοειδή, Ε.coli, Εντερόκοκκοι, ΟΜΧ 22 C και

35

0

37 C, Pseudomonas aeruginosa, Ολικό Υπολειµµατικό
Χλώριο, Ελεύθερο χλώριο
Α2. ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ρΗ, Αγωγιµότητα, Ολική Σκληρότητα, Παροδική σκληρότητα,
Αλκαλικότητα, Χλωριούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Αµµώνιο,
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Θολερότητα
Α3. ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
3

Παρασιτοκτόνα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α
Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Β1. ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΑ
Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Staphylococcus Aureus,

140

Listeria Monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacteriace
Β2. ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

20

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, E. Coli, Coliforms

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Β

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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